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VIENOŠANĀS PAR PAPILDU  NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU  
PIE  20____. g.  ____. _______________  LĪGUMA NR._________________ PAR NORĒĶINU KARŠU  
IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU FIZISKAJAI PERSONAI LATVIJAS REPUBLIKAS NEREZIDENTAM 

20_____g. ____. ___________________             Rīgā                   ___________________ 

Klienta kods 

KLIENTS, NO VIENAS PUSES, 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas datums (dd.mm.gggg) Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts 

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde 

Deklarētā dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)                                                                                                                                                                                                                    

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI (ja tāds ir) 

Vārds, uzvārds  

Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas 
rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas 
nerezidentiem) 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts 

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde 

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz   

 pilnvaras       cits (norādiet) ______________________________ pamata.                                                  

 UN AS “PNB Banka” (REĢISTRĀCIJAS NR.40003072918), TURPMĀK TEKSTĀ – BANKA, NO OTRAS PUSES, 

Bankas pārstāvja personā, kurš rīkojas uz Bankas darbinieku, kas veic klientu apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumu pamata  
 
 
(amats, vārds, uzvārds)                                                            

TURPMĀK TEKSTĀ – LĪDZĒJI, NOSLĒDZA ŠO VIENOŠANOS PAR PAPILDU  NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN 

LIETOŠANU, TURPMĀK TEKSTĀ – VIENOŠANĀS, PIE  20___. g. ____.______________ LĪGUMA NR. _____________ PAR 

NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU,  TURPMĀK TEKSTĀ – LĪGUMS: 

Informācija par papildu  Kartes lietotāju   

Vārds, uzvārds  

Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas 
rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas 
nerezidentiem) 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts 

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde 

Deklarētās dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

Tālruņa / mobilā tālruņa  numurs (ar valsts kodu): E-pasts                                                                                                                                                                             

Norādiet, kādas Jums ir attiecības ar Kartes lietotāju 

Banka 
 

 
(paraksts) 

Klients 
 

 
(paraksts) 
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PAPILDU KARTES VEIDS  (izvēlēties vienu) 

  

 Mastercard Debit  

 Mastercard Standard  Mastercard Platinum bez Priority Pass 

 Mastercard Gold  Mastercard Platinum ar Priority Pass (aizpildiet Priority Pass līgumu) 

INFORMĀCIJA PAR PAPILDU KARTI UN KARTES KONTU 

Vārds, uzvārds uz Kartes (latīņu burtiem) 

                                          
 

Kartes balss parole (Burtu un/vai ciparu kombinācija, minimāli 6 simboli latīņu burtiem) 

                                          
 

Kartes konta numurs 

L V     L A T B                           
 

Informācijas sniegšana Kartes lietotājam trešajai personai (ja Kartes lietotājs nav Klients) 

Klients  piekrīt  nepiekrīt, ka Kartes lietotājam trešajai personai tiek sniegta informācija par Klienta Kartes kontā veiktajām operācijām un 

konta stāvokli, izmantojot Kartes lietotājam piešķirto balss paroli. 

Kartes izsniegšanas vieta  

 Elizabetes iela 15, Rīga  pie pārstāvja Maskavā*  pie pārstāvja Kijevā* 

 ar kurjerpastu pēc norādītās adreses  

 

(adrese un tālruņa numurs ar valsts kodu kurjerpasta piegādes nodrošināšanai) 
 (адрес и номер телефона с кодом для обеспечения доставки курьерской почтой) Kartes  kontu izrakstus vēlos saņemt:  

 vienu reizi mēnesī ar kurjerpastu* pēc norādītās adreses   Bankas automatizētā sistēmā attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka” 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

           (adrese un tālruņa numurs ar valsts kodu kurjerpasta piegādes nodrošināšanai) 

*Es apņemos nodrošināt naudas līdzekļu esamību Kartes kontā Bankā komisijas maksas samaksai par korespondences un Kartes nosūtīšanu 
atbilstoši Bankas tarifiem. Pretējā gadījumā, es atļauju ieturēt šo komisijas maksu no jebkura mana konta Bankā atbilstoši Bankas Vispārējiem 
darījumu noteikumiem. Es apņemos izņemt Karti viena mēneša laikā no pirmā Bankas paziņojuma par Kartes saņemšanas iespēju brīža. Es 
piekrītu, ka, neizņemot Karti norādītajā termiņā, Banka ir tiesīga slēgt manu Kartes kontu un Karti, neatmaksājot manis samaksāto komisijas 
maksu par Kartes izgatavošanu un nosūtīšanu. 

Klienta apliecinājumi 
Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina, ka: 

1. ir iepazinies ar Bankas pakalpojumu tarifiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, to saturs viņam ir saprotams. Klients 
apņemas tos pildīt un sekot līdzi izmaiņām tajos, kas ir pieejami Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un Bankas klientu 
apkalpošanas vietās; 

2. piekrīt pārējiem Līgumā iekļautajiem Klienta apliecinājumiem.    
 

 

Līgumā noteiktās Pušu saistības, kuras nav skārusi Vienošanās, paliek nemainīgas.  
Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem. Katram Vienošanās eksemplāram ir 
vienāds juridiskais spēks. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu. Vienošanās paliek spēkā Līguma spēkā esamības laikā. 
Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 

KLIENTA/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS  

 
 
Datums  20_____g. _____.___________________             

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds  
 
___________________________________________________________________ 

  

AS “PNB Banka” DARBINIEKA/STARPNIEKA PARAKSTS 

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.   

 
 
Datums  20_____g. _____.___________________             

 AS “PNB Banka”  darbinieka/starpnieka  amats, paraksts,  vārds, uzvārds  
 
___________________________________________________________________ 

  

AS “PNB Banka”  ATZĪMES 

 
 
Datums  20_____g. _____.___________________             

 AS “PNB Banka”  pārstāvja  amats,  paraksts, vārds, uzvārds  

Z.v. 
___________________________________________________________________ 
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